
Nowy sezon uroczyście 
i wesoło otwarto! 

 

Co roku organizując 
otwarcie nowego sezonu 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Tarnowie Opolskim stara się 
przygotować ciekawe zajęcia 
dla małych i dużych. I tym 
razem nie zabrakło okazji do 
artystycznego, intelektualnego 
i ruchowego wyżycia się dla 
całych rodzin w niedzielne 
popołudnie. Na Dzień Otwar-
ty zaproszono wszystkich 
chętnych 8 września. Zdecy-
dowano, że impreza odbędzie 
się przed placówką (a nie jak 
dotąd w centrum wsi), gdyż 
jednym z wydarzeń tego dnia 
było uroczyste otwarcie no-
wo urządzonej pracowni pla-
stycznej dla najmłodszych. 
Poza tym organizatorzy prag-

nęli zaprezentować GOK tym, 
którzy dotąd doń nie dotarli 
zadowalając się uczestnictwem 
w plenerowych wydarzeniach. 

    Wyremontowana i 
specjalnie przystosowana do 
potrzeb dzieci od 3 do 6 roku 
życia pracownia jest naprawdę 
urocza. Wesołe kolorowe me-
belki, sztalugi w miniroz-
miarze, szafki i zlew na odpo-
wiedniej wysokości, pomalo-
wana farbą tablicową ściana 
oraz barwne, pokryte powłoką 
magnetyczną powierzchnie 
(umożliwiają ekspozycję dzie-
cięcych dzieł) – wszystko 
pobudza wyobraźnię i zachę-
ca do pracy. Zresztą najmłod-
szych nie trzeba było długo 
namawiać do radosnej twór-
czości! W Pracowni Plasty-
cznej „Pod chmurką” na pa-
pierze, kartonie i desce wycza-

rowali bajkowe obrazki. 
Wielkim powodzeniem cieszy-
ły się pacynki wykonane 
zmyślnie z kawałków materia-
łu, kolorowych sznureczków i 
patyczków. Tworzono też je-
sienne kwiaty z bibuły, to-
czono na kole… wystarczyło 
trochę podpowiedzieć, by wy-
zwolić wulkany dziecięcej 
ekspresji artystycznej. Dla 
osób o potrzebie konstruo-
wania nieograniczone pole 
stwarzały klocki  MuBaBao – 
mogły się nimi bawić (i ba-
wiły) całe rodziny. Przyszli 
inżynierowie ochoczo korzy-
stali z możliwości operowania 
samobieżnym malującym ro-
botem „Picasso” (powstał w 
ubiegłym roku w ramach pro-
jektu Paint – Bot, relacjono-
wanego na bieżąco przez naszą 
gazetę). Wszystkim odczuwa-

jącym potrzebę ruchu zapropo-
nowano włączenie się do ot-
wartych zajęć tanecznych i 
aerobiku. 

Na stanowiskach ins-
truktorskich udzielano wyjaś-
nień i rad, prowadzono zapisy 
na zajęcia. Swoje miejsce 
mieli także organizatorzy zajęć 
prowadzonych przez firmy ze-
wnętrzne, którym Dom Kul-
tury udziela gościny, pragnąc, 
by oferta szkoleniowa i kultu-
ralna Ośrodka była jak najbo-
gatsza. 

Spotkanie trwało aż 
do zmroku. Na zakończenie 
wszyscy wspólnie zbudowali z 
klocków dłuuugi pociąg – któ-
ry został uwieczniony  na foto-
grafii. Nowy sezon został ot-
warty! Do zobaczenia na za-
jęciach stałych i warszta-
tach!                                     IZ 

8 Gmina Tarnow Opolski 6  13

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013  

dla małych projektów 

„Wyposażenie pracowni plastycznej
Gminnego Ośródka Kultury w Tarnowie Opolskim”


